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REMONT MECHANIZMU MONETARNEGO W SWIECIE
Ankieta 2 y c la Gospodarczego ' — .JGedy I na iaklm poziomie stabilizować złotego ' — przetworzyła
sie w akcie o d u tv m znaczeniu dla polskie! m yśli ekonomiczneI. P rzyniosła ona mnóstwo wielce cennych
uw az I wniosków naszych czołowych ekonomistów o roll I znaczeniu współczesnego pieniądza w gospo
darce nie tylko o skali państwowei, lecz i międzynarodowe!. Obecnie w ramach tel ankiety zam ieszcza
m y glos int. E. Kwiatkowskiego, b. ministra skarbu, delegata Rządu na W ybrzeżu. Autor artykułu, po
przeprowadzeniu nader wnikliwe! analizy pieniądza na tle św iatowych przemian gospodarczo-pplltycznych.
stawia wnioski o tak doniosłym znaczeniu dla rozwoiu pokolu m iedzy narodami, te tym i wnioskami powinni s/<? zainteresować w szyscy merowie sianu, K*orzy kieruiac polityku i ekonomia śwmta pragną szczerei realizacll zasady utrwalenia pokolu i zgody m iedzy państwami.
REDAKCJA.

ie naszego w ieku panow ała pow szech
N Anieprzełom
opinia, źe w reszcie ■świat w szedł na drogę

rozumnej, spokojnej ewolucji, w której cyw ilizacja
technlczno-naukow a staje się stopniow o w łasnością
coraz szerszych m as społecznych- D efekty w struk
tu rze politycznej, społecznej i gospodarczej, z a ry so 
w ane w yraźnie w niektórych m iejscach globu, w y sy 
ch ały zwolna jak plam y wilgoci na ogrzew anej sy 
stem atycznie pow ierzchni. Paul M orand w książce
sw ej o roku zetknięcia sie dw u stuleci w ykluczał
p erspektyw ę w ojny w Europie XX wieku. P o stę p go
spodarczy i socjalny odbyw ał się w sz y b k m tem pie.
Szczegó'nie m echanizm m o n e'a m y
funkcjonow ał
spraw nie jak znana od daw na, dobrze naoliw iona m a
szyna parow a. Produkcja, środki tran sp o rto w e, w y 
m iana handlow a w skali m iędzynarodow ej ro zra
sta ły się ustaw icznie i autom atycznie. Sym bolem
stabilizacji stosunków gospodarczych m iędzynarodo
w ych przed pierw szą w ojną św iatow ą m o g ły być
chyba — korygow ane od czasu do czasu — tra k ta ty
handlow e np. m ałej Danii, k tó ry ch stypuiacie zasad 
nicze w układzie z H o’andlą pochodziły z r. 1701, z
W . B ry tan ią z r. 1824, ze Stanam i Z jednoczonym i 1
N orw egią z r. 1836, z F rancją z r. 1-842, z P e rsją z r.
1857, a z W łocham i z r. 1864. Niemcy w r. 1913 na
6070 milionów nrk. w obiegu m iały m onet złotych na
3700 mlln- mk. R ządy pań stw tylko w w yjątkow ych
w ypadkach i w nieznacznym stopniu odw o ły w ały się
w ów czas do pom ocy kredytow ej w centralnych in
stytucjach finansowych. T akie państw a, jak W . B ry
tania, S tan y Zjednoczone czy S zw ec'a przed r. 1913
zupełnie nie k o rz y sta ły z k redytu w bankach em isyj
nych, a udział takich państw , jak Belgia, F rancja czy
Niemcy w ogólnej sumie k red y tó w w tych in sty tu 
cjach nie przekraczał kilku lub kilkunastu p ro c e n t
Mechanizm w alutow y w ty m okresie czasu w y p o sa
żony był w sam oczynne regulatory, które w zasadzie
dość spraw nie funkcjonow ały. Em isja banknotów
była organicznie zw lazana ze złolem . a norm alnie
pokrycie pieniądza papierow ego złotem nie było
m nie'sze niż 5fl*V E uropą dom inow ała w handlu
św iatow ym . W r. 1913 praw ie dwie trzecie obrotów
w tym handlu p rz y p ad a ły na kraje europejskie. Ona
konsum ow ała zam orskie surow ce i płody agrarne,
ona będąc fabryką d'a św iata eksportow ała w y roby
gotow e, przem ysłow e, jej płacił c ały św iat za facho
wą, kwalifikowaną pracę t za usługi transportow e.
Saldo tej pozycji b yło w ysoce dochodowe, akirmulując ustaw icznie zasoby kapitałow e w ty m zróżnicz
kow anym starym św iecie. Miało to oczyw iście dal
sze reperkursje polityczno-gospodarcze. Im perializm
europetski legitym ow ał się w ów czas w św tecie niepropagandow ym i aktyw am i. T u t przed w ojną kapi
ta ły b rytyjskie, francuskie i niemieckie ulokowane
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poza ich granicam i, w znacznej części w krajach zam orskidh, szacow ano na 33 m iliardy dolarów . T ak np.
Z jednoczone b y ły w ó w cz as krajem dłużniczym 1 z
k re d y tó w europejskich z aa b so rb o w a ły ok. 5 m iliar
d ó w dolarów . P o n a d to — to w łaśnie Europa dostar
c zała krajom zam orskim olbrzym ich kontyngentów
fachow ych pracow ników , m ontujących tam zręb y no
w ego i now oczesnego gosp o d arstw a. Ci em igranci
p rzekazyw ali corocznie pow ażną część sw otch osz
czędności do E uropy. E uropa b ogaciła się, eksploa
tow ała inne części św iata, ale inw estując ciągle da'ej
zarobione pieniądze bud o w ała i rów now agę gospodar
stw a św iatow ego, i sw ój dom inujący w świecie
autorytet.
Jeżeli w ram ach poszczególnego organizm u pań
stw ow ego z a ry so w a ł się znaczniejszy odp ły w dewiz
c zy złota dla w yró w n an ia salda bilansu płatniczego,
to proces ten b y ł norm alnie rów noznaczny z odpom pow aniem rów now artościow ej części w łasnych
banknotów z obiegu do banku em isyjnego- Skurcze
nie obiegu — w spom agane ew entualnie innym i środ
kam i z zakresu techniki k re d y to w ej — w y w o ły w ało
ziaw isko obniżki cen na rynku w e w nętrznym , co z
kolei działało zaró w n o ‘ham ująco na im port obcych
to w aró w jak też i pobudzająco na eksport. W kon
sekw encji w z rasta ł dop ły w dew iz w zgl. złota i szala
bilansu płatniczego w y chylając się w jedną i drugą
stronę zm ierzała w ciąż d o stanu rów now agi. G dyby
jednak w okolicznościach w y ją tk o w y ch zaburzenia
w rów now adze, np. na tle koniunktury inw estycyinej,
g ro ziły lokalnie trw alszą nierów now agą, wów czas
pozostaw ało zaw sze o tw a rte odw ołapie się do dłu
goterm inow ej pożyczki zagranicznej.
^ A Ł Y ten z eg a ro w y i czu ły m echanizm m onetarny
i gospodarczy zo stał gruntow nie zdestruow any
w czasie pierw szej w ojny św 'a to w e i i dem onstrow ał
niew yczerpane skutki tej destrukcji, coraz uciąż
liw sze i coraz szersze, aż po dzień w ybuchu drugiej
w o n y św iatow ej- Obie- w o jn y to cz y ły się pod
hasłem p atriotyzm u europejskiego albo przynajm niej
kontynentalnego. Ale nigdy jeszcze w przeszłości
Europa n e doznała ciosów tak głębokich I tak nieulecza'nych jak w łaśnie z rą k rzekom ych patriotów
europejskich. Już po pierw szej w ojnie z aszły dwa
rów noległe procesy podw ażające definityw nie hege
monię gospodarczą i finansow ą E uropy w świecie.
Jej potencjał gospodarczy zo stał częściow o zrujno
wany, częściow o osłabiony, a rów nocześnie gospodar
stw o pozaeuropejskie — pozbaw ione chw ilow o sw e
go rynku zb y tu i zaopatrzenia — rozrosło słę, zmo
dernizow ało się i usam odzielniło. W a rsz ta ty produk
cyjne zbliżyły się do źródeł surow ców i do wielkich
egzotycznych rynków z b y tu . W stosunku do suma-rycznei produkcji św iatow ej E uropa cofnęła się po-

ważnie- Przykładow o można przytoczyć, że w za
kresie produkcji tak d ziś podstawowego surow ca jak
ropa naftowa, udziat E uropy m iedzy t . 1913 a 1923
spadł z 21.5*/» ńa 6,1*/«, w produkcji miedzi z 19.0*/.
na 8.0*/», w prod. ołowiu z 4&0*/. na 23.0*/», cynku z
680* na 45X1*/., żelaza.z 58,4«/o na 46.8%. Produkcja
up. cukru w zrosła w tym sam ym czasie w Azji o
50*/«, w Australii o 60•/•, w Am eryce o 100*/». W
sześć lat po zakończeniu wojny rola E uropy w han
dlu św iatowym skurczyła się o jedna czytanąCo gorzej, Europa m usiała produkować dła siebie,
dla w ew nętrznych rynków poszczególnych państw
drogo, na eksport zaś — stając w obec konkurencji
zupełnie nowoczesnych i tanio pracujących fabryk
w USA, w JaponH, w Kanadzie, w Indiach, w Au
stralii, w Nowej Zelandii, w Unii Poludn.-Afrykańskiej
— m usiała oddaw ać sw e w yroby tanio. Jej produk
cja na długie lata obciążona została skonsumowaniem
w czasie w ojny części przyszłego dochodu społecz
nego. W yraziło się to rozrostem długów publicz
nych. Jej urządzenia w ytw órcze b y ły po wojnie
albo zniszczone, albo w yczerpane, a kapitały am or
tyzacyjne skonsumowane. T rzeba było natychmiast
przystąpić do odbudow y l modernizacji urządzeń.
W yraziło się to zasadniczym przemianowaniem ról.
E uropa z pozycji w ierzyciela poczęła się staw ać dłu
żnikiem 1 lo dłużnikiem dość niepewnym. Znaczną
część w artości kapitałow ych, ulokowanych przez
państw a europejskie w krajach zam orskich, została
straw iona w czasie w ojny i przeszła w ręce nowych
dysponentów. Mechanizacja produkcji przem ysłowej
i agrarnej zabarykadow ała możliwości emigracyjne
z Europy, ze w szystkim i konsekwencjami gospodar
czymi i finansowym i. Jeden kombajn am erykański
w rolnictwie zastępow ał pracę 70 ludzi- Jeden „wiel
ki piec“ hutniczy, produkujący pięć razy więcej su
rów ki w ym aga! obsługi o połowę mniejszej niż
p rzestarzały piec w Europie. Flota handlowa państw
europejskich została w czasie w ojny przetrzebiona,
flota państw pozaeuropejskich rozrosła się.
Z destruow any mechanizm m onetarny państw
europejskich został pozostaw iony swojemu losowi.
Każde państw o m ocow ało się z tym problem atem na
swoją rękę i wedle indywidualnej, wciąż zmiennej
recepty empirycznej. Każda grupa gospodarcza ucie
kała z tego potopu oddzielnych kryzysów i katastrof,
jak mogła. Odrzucone zostały w szystkie zasady i
wszystkie dyscypliny, a kto pragnął je w nieskazitel
nej formie zadhować i stosow ać, ten dochodził szybko
do nowej, leszcze głębszej katastrofy. Opinie I ten
dencje ulegały fantastycznie szybkim zmianom. De
waluacja pieniedza w ydaw ała się początkowo kata
strofą, później poczytyw ana była za w spaniałe le
karstwo, w reszcie za obosieczny instrum ent taktyczno-negocjacyjny. Podobne ewolucje przechodziły
zarządzenia o przepisach dewizowych, podobnym
fluktuacjom ulegała klauzula traktatow a „najwięk
szego uprzywilejow ania", podobne oscylowanie wy"y k a zy w aia polityka celna, polityka kontyngentowa,
polityka w stosunku do karteli.
Pieniądz, który przez wieki cale był szkieletem
mechanizmu międzynarodowe! I wewnętrzne! w y 
miany towarowe], w nowych warunkach powszech
nego chaosu gospodarczego, stawać się poczynał co
raz wyraźniej — hamulcem I destruktorem te] w y
miany.
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TYM stanie pełnego zamętu działań i pojęć
zaskoczyła ludzkość druga wojna światowa.
Stała się ona niespotykanym w dziejach co do w y 
m iarów katalizatorem procesów dewastacyjnych i
antycypacyjnych, które ponownie skoncentrowały się
głównie w Europie. W ciąż jeszcze żyjem y pod nar
koza pooperacyjną 1 nie dostrzegam y wyraźnie w szy
stkich skutków tego faktu, skutków, z którym i nie
uchronnie musimy stanąć tw arzą w tw arz w niedale
kiej przyszłości. Jeżeli procesy cywilizacylne I go
spodarcze opieramy na wartościach reprezentowa
nych przez człowieka, przez surowce I produkty spo
żywcze, przez urządzenia produkcyjne, przetwórcze
I środki komunikacyjne, przez zakumulowane rezer
w y kapitałowe I wreszcie przez kodeks zasad mo
ralnych regulujących wzajemne stosunki pomiędzy
ludźmi, to w obrębie wszystkich tych elementów
dokonane zostały spustoszenia prawie bez preceden
su w dziejach świata.
P o raz pierw szy w historji 94*/. ludzkości kult
ziemskiej zaangażowane było równocześnie w jedno
litą wojnę. W grupie 30 milionów ludzi zabitych i 40
milionów ludzi rannych lub wykolejonych z łożyska
swej pracy znalazły się Jednostki najaktywniejsze,
najbardziej produktyw ne i tw órcze. W ielomiliardowe
wartości kulturalne zostały bezpowrotnie unicestwio
ne- Rolnictwo, górnictwo, przem ysł, środki trans
portowe, miasta, urządzenia użyteczności publicznej
uległy zniszczeniu. Skonsumowane zostały nie tylko
rezerw y zakumulowane w ciągu wielu generacji, ale
na cale generacje naprzód obciążony został dotkliwie
.dochód społeczny. Z zasad moralnych pozostały tyl
ko bezużyteczne strzępki. 90* umów i zobowiązań
międzynarodowych zostało na przestrzeni ostatnich
trzydziestu lat pogwałcone i w ydrw ione. Narody
toną w potopie wzajemnej nieufności. Słowa i pod' pisy zdewaiuowały się- Rasa ludzka tw órczego 1 po
godnego optymizmu albo wyginęła doszczętnie, albo
ukryła się w oborach tępej bezmyślności. Tak więc
w gospodarstwie św iatow ym piętrzą się ponownie
całe góry paradoksów.
TANY Zjednoczone w yw ierają dziś jeszcze w pływ
głębszy, niż kiedykolwiek w przeszłości na sy 
tuację gospodarczą świata. One konsumują 40*/»
wszystkich surowców przem ysłow ych produkowa
nych na kuli ziemskiej. One zajmują pierw sze miej
sce na świecie w prawie w szystkich kluczowych
pozycjach piodukcyjnych. One rozporządzają dziś
największymi środkami transportowymi.one donrnuią
w produkcji węgla, nafty, żelaza, stall, energii elek
trycznej, bawełny, metali kolorowych, produktów
chemicznych, samochodów. Olo zwyż '/» ilości samo
chodów św iata produkują dziś dwa tylko koncerny
amerykańskie. Oto złoto monetarne skupia się i kondensuje coraz wyraźniej w bankach amerykańskich.
W r. 1912 banki am erykańskie posiadały 30*/» złota
monetarnego świata, w r. 1925 udział ten podskoczył
do 41 */♦, przed drugą wojna zbblał się do 65*/», dziś
przekroczył trzy czwarte zapasu światowego, po
mimo gwałtownego wzrostu produkcji tego metalu
miedzy r. 1931 a 194!. Stany Zjednoczone słały się
największym wierzycielem świata I same c:eij>Ią na
chorobę nadmiaru, nadmiaru złota, pieniędzy, m a
szyn, surowców, środków transportow ych, wyrobów
przem ysłowych i całego potencjału produkcyjnego.
Chcąc zapewnić żywotność tego gigantycznego apa
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ratu gospodarczego, trzeba odnaleźć metod« współ
pracy z całym światem. Zjawisko to rozszerza się
szybko i w przestrzeni, I w poszczególnych zagadnie
niach. Praw ie w szystkie państwa zachodnio-europej
skie nie mogą się same wyżywić. Równocześnie
produkcja agrarna takioh państw, jak Kanada, Argen
tyna, Australia, Nowa Zelandia przekracza dwukrot
nie w łasne zapotrzebowanie. Państw a europejskie,
Chiny, Japonia są zniszczone gospodarczo i tak
długo nie w ejdą w try b y normalnej w ym iany han
dlowej, jak długo nie zregenerują na poziomie nowo
czesnej techniki swego aparatu wytw órczego. Po
trzebują one w szystkiego: t produktów spożyw 
czych, i węgla, i surow ców włókienniczych, j pro
duktów naftowych, i metali, i m aszyn, i pojazdów
mechanicznych^ Tym czasem w rzeczyw istości ge
neralne zjawisko jest takie: olbrzymia ilość znisz
czonych państw czyni z konieczności największe w y 
siłki, b y kosztem ograniczenia własnej konsumcji i
odbudowy spotęgować do największej skali swój
eksport. Je st to bowiem jedyna możliwość zabezpie
czenia sobie najkonieczniejszego minimum importu,
niezbędnego dla własnej często w prost biologiczne]
egzystencji. Bilanse płatnicze kilkudziesięciu państw
są zagrożone. O broty handlowe m iędzynarodowe
buduje się na fundamentach paradoksu: podniecane
go eksportu i dławionego importu, tak jak gdyby te
dwa zjawiska nie stanow ity m aterialnej jedności.

J

UŻ w czasie trwania działań wojennych państwa
alianckie zdaw ały sobie z całą jasnością spraw ę z
trudności, które zarówno na tle w ym iany towarowej
Jak i na tle zniszczenia mechanizmu monetarnego mu
sza się wyłonić w świecie w okresie powojennym.
T oteż już w sierpniu 1941 r- ogłaszając tzw. Karłe
Atlantycka, alianci kładą nacisk na konieczność
stworzenia nowych, mocnych, trw ałych i powszech
nie obowiązujących zasad gospodarczych w świecie
powojennym, dotyczących zarów no nieograniczonego
korzystania ze wszystkich źródeł surow ców i ry n 
ków zbytu, jak też i zabezpieczenia postępu gospo
darczego 1 bezpieczeństwa społecznego wszystkim
narodom. K arta Atlantycka ma być w yraźnym z e r
waniem z chaosem gospodarczym okresu przed
wojennego. Karta Atlantycka ma być nie tylko
stwierdzeniem, że nowoczesne gospodarstw o św iata
stało się niepodzielne i ściśle funkcyjnie powiązane,
ale również wskazuje pośrednio, iż drogą wyjścia z
już istniejących J przyszłych trudności jest jiolrtyka
gospodarczego planowania w skali międzynarodo
wej. W yrazem tych tendencji była konferencja w
Hol Springs, powołująca w połowie r. 1943 organiza
cję do zaplanowania wyżywienia św iata i rozwoju
rolnictwa, Z tych samych tendencji w yrosła pod ko
niec 1943 r- w Atlantic City potężna organizacją mię
dzynarodowej pomocy państwom zniszczonym przez
działania wojenne: UNRRA. W tym samym czasie
pracowano już w komisjach ekspertów nad progra
mem powojennego rozszerzenia obrotów handlowych
w skali międzynarodowej, w oparciu o układy multllateralne i o mechanizm stałych relacji walutowych.
Prace Je w połowie r. 1944 doprowadziły do układu
O Międzynarodowym Funduszu Monetarnym w Bretton W oods, którego zasady i powiązania z Między
narodowym Bankiem dla Odbudowy i Rozwoju Go
spodarczego omówione były dokładnie w artykule
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J. Mayzla w N r J / 9 „Życia Gospodarczego" z 15. VI.
1947 r.
Istota rzeczy polega na tym, że choćby stopnio
wego uzdrowienia stosunków politycznych i społecz
nych w świecie nie można oczekiwać bez wyraźnego
podniesienia stopy żyoiowel wielomilionowych mas
łódzkich w starym 1 nowym świecie. To jest dziś za
sadniczy punkt wyjścia w szystkich rozważań i w szy
stkich tendencji. Ale w poprzek tej tendencji ustawiły
sie potężne-rzeczow e zapory. A parat w ytw órczy i
dystrybucyjny w wielkiej ilości krajów jest zni
szczony. W szystkie rozporzadzalne rezerw y kapita
łowe w yciekły prawie do samego dna z Europy
i z wielu krajów pozaeuropejskich. Konsumcyjne potrzeby budżetów publicznych w zrosły w sposób za
w rotny, redukując w artości kapitalizacyjne dochodu
społecznego. Teoretycznie nlerozwiązalne zagadnie
nie jest w zasadzie rozwiązalne, pod jednym jednak
ciężkim, lecz nieomljalnym warunkiem . Ten warunek
jest praktycznie arcytrudny, ale stanowi jedyną
szansę rozwiązania spiętrzonych trudności, poza któ
rymi leży nieokreślona bliżej katastrofa przepaści dla
człowieka i cywilizacji. T rzeba zacząć myśleć kate
goriami odpowiedzialności za ludzkość, stanowiąca
dotychczas czystą abstrakcję w naszych pojęciach.
Musi się założyć, że gospodarka każdego państw a jest
częścią składow a gospodarki międzynarodowe!, a nie
wyodrębniona I opancerzoną, zam kniętą w sobie ca
łością. U ratow ać sie może tylko cały św iat jako
organiczna całość. Posiada on dwa razy tyle mone
tarnego złota, lie go miat przed 30 laty, rozporządza
olbrzym ia w prost produkcja agrarną i surowcową,
udowodni! w czasie wojny, -że potrafi zm ontow ać siły
m echaniczne w p ro st w gigantycznych rozm iarach, że
zdolny jest do w ydobycia ze siebie w ysiłku produk
cyjnego na m iarę tytanów , a ponadto dysponuje su
m arycznie większymi środkam i komunikacyjnymi i
potrzebam i, niż kiedykolwiek w przeszłości, pojmuje
wagę planowania gospodarczego I organizacji pracy,
a w reszcie ma 'na swoje ustugl wiedzę, docierającą
dziś do istoty zagadnień życia i nieograniczonej po
myślności.
W relacji św iatowej cztery piąte trudności zanika,
w relacji narodowej czy blokowej trudności te potę
gują się w nieskończoność na każdym naw et najmniej
szym odcinku. Praktycznym przejawem tego uniwer
salnego programu musi być ustawicznie potęgująca się
wymiana towarów, urządzeń produkcyjnych, ludzi I
doświadczeń, oparta na rzetelnej woli uczciwego w y
konywania wszelkich umów bilateralnych I multiiateralnych. Pierwszym stopniem do reailzacli tych
możliwości musi być pieniądz ustabilizowany we wzajemuycfa relacjach, czyli zrem ontow any mechanizm
walutow y w świecie.
D O RO ZU M IEN IE w Bretton W oods podpisane zo•
staio przez 44 państwa. W kapitale zakładowym j
Funduszu Monetarnego Polska reprezentuje l,4°/o. Z sub
skrybow anej sumy 26”/« ma być pokryte zlotem lub
mocną walutą, reszta zaś rachunkiem otw artym w wa
lucie krajowej. W ten sposób m ógłby się dokonywać
św iatow y clearing w najszerszej skali. Tylko członek
Funduszu M onetarnego może korzystać i dla celów
gospodarczych, i dla cejów doraźnego równoważenia
bilansu płatniczego z zasobów Banku dla Odbudowy
l Rozwoju Gosp. i z pom ocy Funduszu Monetarnego.

Obowiązkiem każdego członka obu instytucji Jest
ustalenie w określonym terminie własnego parytetu
walutowego oraz zniesienie dew izowych ograniczeń
..gdy tyiko dojdzie do przekonania, że będzie mógt
bez tyob ograniczeń regulować swój bilans płatniczy“.
Polska ratyfikow ała ten układ. .Ma sw ego guberna
tora w zarządzie Banku i sw ego członka dyrekcji.
Clice ona korzystać z pomocy obu Instytucji i jest aż
nadto dobrze legitym ow ana do tego.
W tych w arunkach stają przed nami dwa ważkie
pytania:
1) kiedy ł na jakim poziomie stabilizow ać należy
naszą w alutą?,
2) co sądzić o szansach realizacji tak pojęte], sze
rokiej m iędzynarodowe] w spółpracy gospo
darczej?
Długi szereg państw — przew ażnie pozaeuropej
skich — złożył deklaracje co do parytetu sw ej w a
luty. Z państw naszego kontynentu parytet taki
zgłosiły już Czechosłowacja i Norwegia. P ary tet
czechosłowacki — kraju niezniszczonego, a struktu
ralnie nam dziś bliskiego — jest niski. O dy przed
wojenny złoty polski odpow iadał 19.3 centa a m e ry k ,
to obecnie Czechosłow acja ustala pary tet swej koro
ny na 2 ct. USA, prawie dziesięciokrotnie niżej niż
przedwojenny złoty. Jakiż pary tet byłby właściw y
dla naszych stosunków ?
Na pewno można powiedzieć tyiko jedno: możli
wie niski I znacznie ulższy od korony czesko-słow a
ckiej. Ambicja narodow a nie w tej relacji powinna
by sie przejaw ić, ale raczej na polu pełnego dyna
mizmu gospodarczego, dźwigającego wydajność pra
c y każdej jednostki 1 organizacji. Mamy obecnie du
że w ybrzeże morskie. Musimy dużo eksportow ać,
by móc dużo im portować, przede w szystkim ma
szyn, narzędzi, urządzeń fabrycznych i surowców.
S truktura kom unikacyjna kraju reprezentuje olbrzy
mie w artości tranzytow e. Jesteśm y u sam ych za
czątków dorobku gospodarczego. Tym procesom
Sprzyjać będzie niski p a ry te t walutow y. W chwili
obecnej realacja walutow a układa się na podstawie
wskaźnika cen ok. 0c21 e t am. za 1 zł, czyli okr. 475
zł za I dolara. Ten stan rzeczy jest tylko w skazów 
ka ogólną co do tendencji niskiego parytetu. Nowy
gmach naszego gospodarstw a narodowego dopiero
powstaje. Fundam enty jego w nowe] Polsce sq bar
dzo poważne. Elewacja lego — jego miąższ — zależy
od wyników pracy naszego rozumu, naszych mięśni
I od w artości m oralno-polltycznych, reprezentow a
nych przez nasze społeczeństw o. W szystko to znaj
duje się dopiero „in statu nascendl“. Toteż korzy
stając ze stypulacji układu o Funduszu M onetarnym
mówiącej, że uczestnik Funduszu, którego teryto
rium byto przedm iotem działań wojennych tub było
okupowane przez nieprzyjaciela, ma prawo dom agać
się odroczenia w ustaleniu definitywnego parytetu
sw ej w aluty, musimy adaptow ać sie do zmieniającej
się sytuacji gospodarczej i dlatego mamy podwójne
prawo do zastosow ania tej właśnie stypulacji.
T a tendencja jest jasna, a w szystkie dotychczas
żnane w ypow iedzi ze strony Polski są w zasadzie
zbieżne.
Ale cóż mamy sądzić o rzeczyw iste!, bliskiej re
alizacji tych wielkich zam ierzeń m iędzynarodowych?
Należy zdać sobie jasno spraw ę z tego, że statut
M iędzynarodowego Funduszu Monetarnego dąży do

wyrów nania licznych sprzeczności, tkwiących głę
boko w organizmie współczesnego 'gospodarstwa
św iata. Zmierza on w istocie do najszerszego zli
beralizowania handlu międzynarodowego, do obale
nia wszystkich dyskrym inacji i zapór administracyjno-plalnlczych, a w konsekwencji do ustabilizowania
kursów walut i zniesienia ograniczeń dewizowych.
T a tendencja jest przesiąknięta duchem integralnego
liberalizmu gospodarczego. Jest to dla wielkiej Kczby państw współczesnych niestraw ne nie tylko
z punktu widzenia doktrynalnego, ale przede w szyst
kim rzeczowego. Uktad finansowy anglo-amerykan
skl, oparty na tych właśnie zasadach 1 wykonyw any
bez wątpienia z najlepszą wola, przez szczególnie
bliskich I silnych gospodarczo partnerów , nie w y 
trzym ał kilkunastotygodniowej próby życia. Jeśli
Europa ma regenerow ać szybko swe gospodarstwo,
jeśli ma nie popaść w chroniczne bezrobocie w obli
czu ruin i dew astacji, to jej bilans handlowy z głów
nym dysponentem dóbr m aterialnych musi ’być przez
długi okres deficytowy. Tego deficytu w obecnej
sytuacji nie można w yrów nać ani złotem, ant dola
rami, ani eksportem , ani jakimikolwiek usługami.
T w órcy Funduszu M onetarnego nie mieli najmniej
szych złudzeń, że tak właśnie musi się ukształtować
sytuacja powojenna w pierw szej fazie rekonstrukcji.
Dlatego też do Inwentarza narzędziowego przy re
moncie mechanizmu m onetarnego wlaczyB również
zasadę drugą, zmierzającą dó „uelastycznienia poli
tyki pieniężnej“ celem zapobieżenia kryzysom gos
podarczym i katastrofom społecznym bezrobocia oraz celem zrównoważenia, przy pomocy specjalnych
funduszów m iędzynarodowych, dynamicznie pasyw 
nych bilansów płatniczych. W tym wypadku pie
niądz au'o ma tycz nie odryw a się już od złota i pary
tetu walutowego, p rzy rasta do własnego, opancerzo
nego organizmu gospodarczego I zaczyna żyć wedle
rytm u wskaźników gospodarczych, wedle pulsowa
nia cen t kosztów utrzym ania, wedle poziomów "prodtrkcB i zatrudnienia, wedle stanu konsumcll 1 stanu
kredytów . Uelastyczniona polityka pieniężna staje
się synonimem pieniądza dyrygow anego. A pieniądz
dyrygow any test bezpośrednim wstępem I koniecz
nością dyrygowane! ekonomii, t|. gospodarki planowej.
J. Mayzel w innym artykule w „Życiu Gospodar
czym “ wspomina, że angielscy k rytycy tego planu
monetarnego określili go żartobliwie jako „receptę
na pływanie bez zamoczenia się“. W Istocie rzeczy
tw órcy planu poszukiwali m etody pogodzenia w po
zytyw nej współpracy dwu sprzecznych prądów eko
nomicznych, nurtujących w świecie. Kompromis ten
ma jednak wielkie zalety dla każdego zwolennika
polityki gospodarczego planowania, umiejącego my
śleć w skali długofalowej. Rozwól handlu między
narodowego w najszerszych rozmiarach stał się nie
tylko biologiczna potrzeba współczesnego wygłodzo
nego I wynędzniałego świata, ale jest on jedyną dro
gą w y |ś d a z marazmu powojennego. Jest on szybko
wiążącym cementem rzetelnych tendencji pokojo
wych. Solidarna zaś odpowiedzialność za utrzym a
nie stałych relacji dyrygow anych walut jest w yraź
nym sprzęgnięciem gospodarstwa światowego z po
lityka planowania.
To sa wartości bezpośrednie i widoczne planu
uruchomienia obu instytucji wynikających z układu
w Bretton Woods.
2 rC IE dO SPO D A B CZE
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Ale lo nie iest wszystko. „W konsekwentnym re
alizowaniu takiego planu walutowego okaże się rychto, że nawet najwląksza pomoc finansowa czy
kredytowa nie potrafi sama przez się dpprowadzić
do utrwalenia ożywienia gospodarczego, do stępienia
ostrych wahaii koniunkturalnych, leżeli uwzględnio
ne planem nie będę Inne głębokie lunkcfe I daleko
siężne pochodne zjawisk natury ekonomicznej I po
litycznej.

J

EŻELI w życiu zbiorowym nadal dominować będę
pobudki „świętego egoizmu“, jeżeli nie przywróci
się pacyfikacji politycznej, jeżeli ponad granicami
państw zaclęża tendencje rewizjonistyczne, jeżeli
rekonstrukcja gospodarstwa polaryzowana będzie
przez sow y wyścig zbrojeń, jeżeli Organizacja Na
rodów Zjednoczonych nawiązywać pocznie do me
tod, którymi od r. 1938 kończyła swoja ruchliwą
bezczynność Liga Narodów — na nic się nie zdadzą
Izolowane wysiłki w zakresie remontu samego tylko
światowego mechanizmu monetarnego. Cóż pomoże
dolanie do zbiornika pojazdu mechanicznego między
narodowego gospodarstw a najczystszej benzyny,
gdy m otor sam jest zdestruow any, gdy resory są
popękane, a z w szystkich czterech wielkich kól zle
ciało cale ogumienie?
Jeżeli zaistnieje brak równowagi w bilansach
płatniczych, brak rezerw walutowych w bankach
emisyjnych, chroniczny brak równowagi w budże
tach publicznych, brak równowagi pomiędzy popy
tem 1 podażą na rynkach światowych I rynkach
wewnętrznych, jeżeli przejawią się choroby bezro

bocia, zjawiska dumpingu, preierencfe celne, tenden
cje autarkiczne, to żadne zasady I zalecenia nie przy
wrócą I nie utrwalą szerokiej wymiany towarowej
w handlu zagrauicznym. Umacniać się tylko poczną
ponownie restrykcje o charakterze monopolizowania
handlu zagranicznego przez państwa. Umacniać się
poczną bloki walutow e, odlegle gospodarczo od sie
bie, jakby je rozdzielała próżnia międzyplanetarna.
T e pełne sceptycyzm u uw agi nie przekreślają
jednak w artości inicjatyw y podjętej w Breiton
W oods, w Dum barton O aks czy w Hot Springs. Nikt
nie ma złudzeń co do rozm iaru i wagi gatunkowej
trudności. Dotyczą one przecież głębokiego prze
orania powierzchni całej kufi ziemskiej, poprzecina
nej świeżo rowam i strzeleckim i i zasiekami z drutu
kolczastego. D otyczą one uform owania nowych pod
niet, nowych m otorów działania w człowieku bez
różnicy ras i narodowości, na całej przestrzeni cywi
lizowanego św iata. Dotyczą one pierw szej wielkiej
próby wyciągnięcia w niosków z całkowicie zmienio
nej, choć nie skrystalizow anej jeszcze, nowej struk
tury gospodarczej i społecznej na obu półkulach
ziemi. Dotyczą one w reszcie drogi postępu maierialnego i kulturalnego wielomilionowych mas ludz
kich.
Toteż całokształt tych zadań, będąc niepodzielny,
Iest zarówno trudnością ł obciążeniem jak i zaletą,
i w artością pianu.
W arto podjąć rzetelny i pracow ity wysiłek
w imię próby wprow adzenia ludzkości na nową,
wielką drogę życia i postępu.

STANISŁAW WYROBISZ (Warszawa)

ARGUMENTY ROLNICZE
D R Ż Y omawianiu tzw. planu Marshalla Ameryka
nie, bez względu na poglądy polityczne, pod
kreślają, że dla powojennej odbudowy gospodarczej
Europy winny być przede wszystkim w ykorzystane
możliwości samej Europy. Pom oc am erykańska po
winna być tylko dodatkiem. Amerykanie twierdzą,
że nie chcą być przysłowiowym „wujaszkiem z
Ameryki“.
T o'stanow isko Am erykanów jest w zasadzie słu
szne i zdrowe. I zresztą w len sam sposób powinien
się odnosić do pomocy amerykańskiej każdy szanu
jący sle naród europejski. Na dalszą metę życie z
laski czyjejkolwiek jest dla gospodarki narodowej
zabójcze. Nie mówię już o stronie politycznej zależ
ności od ofiarodawcy. Nawet gdyby była to pomoc
całkowicie filantropijna, nie byłaby ona pożądana,
o ile by nie tow arzyszył jej wysiłek samej Europy,
dla wydźwignięcla się z sytuacji, w jakiej znalazła
się po wojnie. Przyszłość każdego narodu za'eży
przede wszystkim od jego chęci, zdolności i umie
jętności pracy. Filantropia jako zasada gospodaro
wania w wielkim stopniu osłabia tę zdolność do
pracy.
Raporty, na podstawie których opracowano „plan
szesnastu“, podkreślają, że Europie potrzeba przede
wszystkim żywności i opalu.
Polska, jak wiadomo, jest już obecnie jednym z
najpoważniejszych eksporterów węgla, a więc pod
staw ow ego produktu w grupie „opal", a jej poten
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cjalne możliwości w tej dziedzinie są ogromne- Po
nadto P olska jest wielkim potencjalnym eksporte
rem żywności. W ydaje się więc, że w tyCh warun
kach wszelkiego rodzaju plany gospodarcze winny
przewidywać poczesne miejsce dla Polski, jako tego
kraju, który jest w stanie zaspokoić, w znacznej mie
rze, najpilniejsze potrzeby swoich bliższych l dal
szych sasiadów w Europie.
Skoro dyskusja gospodarcza w Europie toczy się
w około zasady, że Europa ma przede wszystkim
zaspokajać swoje potrzeby z w łasnych, zasobów,
w arto zastanowić sie, jakie możliwości dla uzupeł
nienia gospodarki europejskiej ma Polska. W
szczególności pragnę się zająć pytaniem, jakie są
możliwości naszego gospodarstw a w dziedzinie po
praw y europejskiej sytuacji żywnościowej.
ARTYKULE p. t „Koniunktura rolnicza”, za* “ mieszczonym w Nrze 2 „Życia Gospodarcze
go“ z rb„ oceniałem możliwości produkcyjne naszego
rolnictwa — przy założeniu, że św iatow a konluktura
na płody rolne będzie po wojnie mniej więcej po
dobna do przedwojennej — na 6,5 miliarda zl
przedwojennych, przy czym p rzy takiej produkcji
mielibyśmy wolne nadwyżki eksportow e w wyso
kości okoto 1,5 miliarda zl przedwojennych.
Ceny płodów rolnych na rynkach św iatowych
kształtują się obecnie znacznie korzystniej dla rol
nika niż przed wojną. T rzeba się liczyć z tym , że

